Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ЄВРОГАЗБАНК» оголошує
повторний аукціон з реалізації майна банку іншим фінансовим установам, шляхом відступлення прав вимоги за
кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань на електронному торговому
майданчику ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів» https://cda.com.ua
№
Найменування
Початкова
Сума
Забезпечення за кредитом
п/п
об’єкта продажу
вартість,
гарантій
грн
ного
внеску, грн
1
Право вимоги за
104 294 090,28
10 429 409,03
1) Нежилі приміщення - адміністративні загальною
кредитним договором
площею 1 294,80 кв. м., що становить 64/100 частини від
№434-240611 від
нежилих приміщень в будинку площею 2 012,1 кв. м, які
24.06.11р. укладеним
розташовані за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького /
із юридичною особою
І. Франко, буд. 31/27 літера «А»;
2) земельна ділянка загальною площею 4,6187 га,
кадастровий номер: 3223186800:05:007:0024, що
розташована на території Підгірцівської сільської ради
Обухівського району Київської області с. Підгірці, вул.
Лісова;
3) земельна ділянка загальною площею 6,1681 га,
кадастровий номер: 3223186800:05:007:0027, що
розташована на території Підгірцівської сільської ради
Обухівського району Київської області с. Підгірці, вул.
Лісова;
4) земельна ділянка загальною площею 1,5806 га,
кадастровий номер: 3223186800:05:005:0061, що
розташована на території Підгірцівської сільської ради
Обухівського району Київської області с. Підгірці, вул.
Лісова;
5) земельна ділянка загальною площею 0,9554 га,
кадастровий номер: 3223186800:05:005:0062, що
розташована на території Підгірцівської сільської ради
Обухівського району Київської області с. Підгірці, вул.
Лісова;
6) Комплекс, загальною площею 19 174,9 кв. м., що
розташований за адресою: Львівська обл., м. Сокаль, вул.
Яворницького, буд. 105.
Лот виставляється для продажу на відкритих торгах (аукціоні) в електронній формі за початковою ціною, без ПДВ.
Лот № 89 виставляється до продажу на повторні торги.
Умови продажу:
1. Кожна особа, яка реєструється на аукціоні, приймає «Правила проведення відкритих торгів (аукціону) в
електронній формі з продажу майна (активів) неплатоспроможних банків» затверджені директором ТОВ
«Центр з реалізації проблемних активів» та умови Договору про надання послуг участі в аукціоні, тексти яких
розміщені на сторінці відповідного лота на веб-сайті: https://cda.com.ua, та зобов'язана у разі визнання її
переможцем сплатити ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів» винагороду за проведення відкритих
торгів (аукціону), у розмірі 2,8% (два цілих вісім десятих відсотка) від кінцевої ціни продажу лота, шляхом
вирахування суми винагороди з гарантійного внеску переможця.
2. Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або
небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).
3. Аукціон відбудеться за наявності не менше одного учасника.
4. Аукціон проводиться з пониженням на 10 % від початкової ціни лоту, у випадку, якщо протягом 1 години
зареєстровані учасники аукціону не акцептували початкову ціну.
5. Гарантійний внесок – 10% від початкової ціни продажу лота.
6. Гарантійні внески для участі у відкритих торгах (аукціоні) вносяться на поточний рахунок ТОВ «Центр з
реалізації проблемних активів», код ЄДРПОУ 34934987, п/р 2600332110494 у АТ «Діамантбанк» м. Київ, код
банку 320854.
7. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
8. Крок аукціону – 1 % (один відсоток) від початкової ціни продажу лота.
9. Усі витрати, пов'язані з укладанням договору відступлення права вимоги за кредитними договорами та
договорами забезпечення зобов’язань, покладаються на покупця - переможця аукціону.
10. Переможець відкритих торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після
закінчення електронних торгів зобов’язаний підписати протокол, укласти з продавцем договори відступлення
права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення зобов’язань і провести повний
розрахунок з продавцем.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна щодня, крім вихідних та святкових днів, з
09.00 до 18.00, після реєстрації учасника аукціону, попередньо зателефонувавши за телефоном: (044) 536-92-11.

Дата та час проведення відкритих торгів (аукціону): 05.01.2016 року з 10:00 год. до 13:00 год.
Час завершення електронних торгів продовжується щоразу на 10 хвилин, з часу внесення учасником електронних
торгів цінової пропозиції, у випадку, якщо учасником електронних торгів було внесено таку цінову пропозицію, менш
як за 1 хвилину до завершення електронних торгів, і так доти, доки не буде визначено переможця електронних
торгів.
Місце проведення відкритих торгів (аукціону) у формі електронних торгів: https://cda.com.ua.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) /електронна реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті
ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів» (https://cda.com.ua), починаючи з дати публікації цього оголошення.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні): 31.12.2015 року, о 15:00 год.
Організатор аукціону: ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів», код ЄДРПОУ 34934987, поштова адреса:
03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 97, тел. (044) 360-91-44, працює щоденно крім вихідних та святкових з 10.00 год. до
17.00 год., за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г, корпус В, 2 поверх.

Уповноважена особа Фонду
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